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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Usnesení ze 8. zasedání Zastupitelstva města Kelč
ze dne 21.11.2019.
•
•

•

•
•

•

•

•

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2019 – rozpočtové opatření č. 9/2019 dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 2023/97 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město odměřeného z pozemku p.č. 2023/1
v geometrickém plánu č. 695-128/2019 ze dne 4.7.2019 zhotovitel GEODETICKÉ
PRÁCE, Ing. Michna a Ing. Palát, s.r.o., 40. pluku 1351, Valašské Meziříčí, za kupní
cenu 200,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje členství města Kelč v dobrovolném svazku obcí
názvem Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ 70238880, se sídlem Vsetín, Svárov 1080 (dále jen SOMV), a přistupuje ke stanovám SOMV v platném znění, a to
bez výhrad.
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje „Zásady kofinancování sociálních a souvisejících
služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje „Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2020“ dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje mimořádný příspěvek na kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko do rozpočtu Dbrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok
2020 ve výši 268 900 Kč (tj. 100 Kč na 1 obyvatele – 2 689 obyvatel dle ČSÚ ke dni
31.12.2018).
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kelč a ZŠ Kelč na realizaci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ Kelč“ ze dne 5.11.2018.
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje Dodatek č. 1 odpisového plánu ZŠ Kelč v souvislosti s projektem „Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ Kelč“.

Usnesení z 22. zasedání Rady města Kelč dne 29.11.2019.
Rada schvaluje Smlouvu o dílo – zimní údržba komunikací, na místních komunikacích města Kelč a místních částech Němetice, Komárovice, Lhota a Babice v zimním
období 2019/2020 s Karlem Tvrdoněm, Kelč – Němetice 42, IČ: 60037954 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
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Rada schvaluje Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních
údajů (nařízení GDPR) mezi poskytovatelem Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí a objednatelem městem Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor v suterénu MŠ
Kelč dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této dohody.
Rada schvaluje dohodu o ukončení nájmu části pozemku p.č. 162/1 v k.ú. Kelč-Nové Město dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této dohody.
Rada schvaluje dohodu o ukončení nájmu části pozemku p.č. 6/2 v k.ú. Babice
u Kelče dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této dohody.
Rada schvaluje ukončení nájmu k části pozemku p.č. 2023/12 v k.ú. Kelč – Nové
Město podáním výpovědi v souladu s čl. II. nájemní smlouvy.
Rada schvaluje ukončení souhlasu s vyhrazením 2 parkovacích míst na pozemku
p.č. 2023/12 v k.ú. Kelč-Nové Město.
Rada vyhlašuje na základě žádosti o koupi obecního pozemku a předaného geometrického plánu 616-147/2019 ze dne 9.8.2019 záměr prodeje části pozemku
p.č. 231/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kelč-Staré Město o výměře
63 m2.
Rada vyhlašuje na základě žádosti o koupi obecního pozemku a předaného geometrického plánu 618-215/2019 ze dne 5.11.2019 záměr prodeje části pozemku
p.č. 1328/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kelč-Staré Město o výměře
7 m2.
Rada vyhlašuje záměr prodeje částí pozemků v katastrální území Kelč-Staré Město:
p.č. 440/1 ostatní plocha, manipulační plocha – díl „c“ o výměře 136 m2
p.č. 440/3 ostatní plocha, manipulační plocha – díl „d“ o výměře 81 m2,
odměřené v geometrickém plánu č. 610-1004/2019 ze dne 22.2.2019.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 170/1 v k.ú. Kelč-Staré Město ke stavbě „Novostavba
RD, parc.č. 536“ se stavebníky a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách) na akci „Oprava krovu a střechy sýpky
v Kelči“.
Rada schvaluje výzvu, seznam oslovených uchazečů, zadávací podmínky včetně
kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií na akci „Oprava krovu a střechy sýpky v Kelči“.
Rada jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu na akci „Oprava krovu
a střechy sýpky v Kelči“, a to ve složení Ing. Karel David, Ing. Jaroslav Orel a Roman Machač, náhradník Anna Bičanová.
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Usnesení z 23. zasedání Rady města Kelč dne 9.12.2019.
•
•

•

Rada vyhlašuje záměr bezúplatného převodu – části pozemku p.č. 2023/1 v k.ú. Kelč-Nové Město odměřeného dle geometrického plánu 702-376/2019 ze dne 2.12.2019.
Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelkám příspěvkových organizací Mateřské
školy Kelč a Základní školy Kelč z finančních prostředků škol za II. pololetí 2019 dle
provedeného hodnocení.
Rada bere na vědomí Cenové oznámení společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín,
a.s., Jasenická 1106, Vsetín včetně důvodové zprávy o stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2020.

Usnesení ze 9. zasedání Zastupitelstva města Kelč
ze dne 16.12.2019.
•
•
•

•
•
•

•
•

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2019 – rozpočtové opatření č. 10/2019 dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo pověřuje Radu města Kelč schválením rozpočtového opatření
č.11/2019 nad pověřenou výši 500.000, - Kč na příjmové straně rozpočtu roku 2019.
Zastupitelstvo schvaluje přebytkový rozpočet města Kelč na rok 2020 v celkové výši
takto:
Daňové příjmy
44 125.300,- Kč
Nedaňové příjmy 9 921.100,- Kč
Kapitálové příjmy 260.000,- Kč
Dotace
6 570.400,- Kč
Příjmy celkem
60 876.800,- Kč
Provozní výdaje
34 154.300,- Kč
Kapitálové výdaje 17 202.000,- Kč
Výdaje celkem
51 356.300,- Kč
Financování
-9 520.500,- Kč
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020-2023.
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2019 o místním
poplatku ze psů.
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci „Pasportu komunikací“ města Kelč k 1.6.2019.
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Kelč pro období 2020–2028 dle předloženého materiálu.
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Platby v roce 2020
•

Poplatek za odpad – splatnost do 30.6.2020
Sazba poplatku zůstává ve stejné výši – 480 Kč za osobu a kalendářní rok.

•

Poplatek za psa – splatnost do 30.6.2020 - POZOR ZMĚNA!
Od 1.1.2020 dochází ke změně poplatkové povinnosti pro držitele psů, a to na základě
nové Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů - doporučujeme
seznámit se s jejím zněním – http://www.kelc.cz/ www.kelc.cz - Úřad - Vyhlášky
(především čl.3 – ohlašovací povinnost a čl. 4 – sazba poplatku)
Dochází ke změně sazby poplatku za psa za kalendářní rok – čl. 4 OZV zjednodušený přehled:
• za jednoho psa 800,- Kč (úleva se poskytuje poplatníkovi přihlášenému v rodinném
domku, tento zaplatí 200,- Kč za prvního psa).
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1000,- Kč
• za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč.

•

Nájem za pozemek, zahrádku – splatnost dle smlouvy
Výše nájmu je uvedena ve smlouvě (složenky se neposílají).

Systém výběru poplatků a nájmů:
Do každé domácnosti budou koncem měsíce ledna zaslány složenky se stanoveným
poplatkem (odpad, pes) dle evidence k 1. 1. 2020. S ústřižkem od zaplacené složenky je
nutné se dostavit na městský úřad k vyzvednutí nálepky na popelnici, kterou doporučujeme nalepit na nádobu co nejdříve, nejpozději 30.6.2020.
V případě platby za pozemek, zahrádku je výše nájmu a splatnost uvedena ve smlouvě.
Poplatky lze uhradit:
•
Složenkou na poště
•
Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím
•
Hotově do pokladny MěÚ Kelč – od pondělí 3. 2. 2020
Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet
Pokladna
Pondělí
Středa

8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30 hodin
8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30 hodin

Prosím, respektujte pokladní hodiny pro platbu poplatků.
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Svoz odpadů ve městě KELČ - 1. pololetí
Směsný komunální odpad
popelnice 110 l, 120 l, 240 l, kontejnery 1100 l,
černé pytle
INTERVAL SVOZU 1 x 14 dní
Sudý týden: středa - KELČ - část města
Lichý týden: středa - KELČ - část města + místní části

Papír – modré pytle
Nápojový karton – oranžové pytle
17.1. 13.3. 8.5.
Plasty – žluté pytle
8.1. 12.2. 11.3. 8.4. 13.5. 10.6.
Tříděné sklo – zelené, bílé pytle
27.3. 19.6.
Do modrého pytle na papír patří:

Do zeleného pytle
na sklo patří:

Do žlutého pytle
na plasty patří:

noviny, časopisy, školní sešity,
letáky,
balicí papír, počítačový papír,
papírové ubrousky, pytle, spisy,
staré knihy
plakáty, krabice od
bot nebo dárků,
kanc.p.

sklo od zeleniny,
kompotů, láhve od
nápojů, ovocných
šťáv, lihovin, rozbité okenní sklo
(bez drátěného
výpletu), průmyslové sklo, skleněné
střepy,
skleněné obaly,

ČISTÉ
A VYMYTÉ:
plastové obaly od
potravin (PET
láhve), plastové
sáčky, pěnový polystyrén,
fólie, přepravky,
plastové lišty od
elektroinstalace
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Do oranžového
pytle na nápojový
karton patří:
nápojové papírové
obaly od džusů,
mléka, vína,
limonád, sirupů,
ovocných šťáv
apod.
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Sdružení historických sídel Čech a Moravy
Soutěž: Mladí fotografují památky
Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou účasti žáků a studentů v mezinárodní soutěži „Mladí fotografují památky“. Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes jedna
z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. Soutěž je učena
pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví
(www.ehd.cz). Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví,
podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí,
ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba
vyhnout se námětům, které přes svou možnou fotografickou zajímavost, neodpovídají
takovému záměru.
Technické specifikace soutěže pro rok 2020:
•

Pro vkládání fotografií je uzávěrka 15. 3. 2020.

•

Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti
Mezinárodního dne památek a sídel v paláci Žofín dne 21. dubna 2020.

•

Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria:

•

Téma: Architektonické dědictví

•

Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení

•

Věkový limit: 21 let

Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice: 15. 3. 2020
V letošním roce musí účastníci opět vkládat fotografie přes internet na nové
webové stránky Sdružení – www.historickasidla.cz - konkr.: http://www.historickasidla.cz/cs/soutez-mladi-fotografuji-pamatky/vyhlaseni-souteze-mladi-fotografuji-pamatky-2020.html
Každý účastník může vložit maximálně 3 fotografie. Pozor, registrace a vložení
jedné, dvou nebo tří fotografií musí proběhnout najednou.
(není možné se zaregistrovat, vložit jednu fotografii, odeslat, a následně za několik
dnů vložit další fotografii)
Veškeré informace či dotazy Vám zodpoví sekretariát SHS ČMS na tel: 224 213 166
nebo na internetové adrese info@shscms.cz.
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Informace pro spolky:
Termín pro podání žádosti o finanční příspěvek na činnost spolků v roce 2020 je do
31. 1. 2020. Žádost je nutné podat písemně na předepsaném tiskopise, který je ke stažení na
webových stránkách města Kelč – www.kelc.cz, v rubrice Městský úřad - tiskopisy žádostí
a podání.

Seniorská obálka
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pořídil pro seniory takzvané seniorské obálky, které mohou pomoci zachránit život.
Jedná se o aktivitu realizovanou v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR za spolupráce s integrovaným záchranným systémem Zlínského kraje pod záštitou Zlínského kraje a ministra zdravotnictví.
Seniorská obálka pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením v tísni a ohrožení zdraví nebo života. Často se stává, že přivolaní zdravotníci záchranné zdravotní služby,
hasiči nebo policisté nemají o osobě, v jejíž domácnosti zasahují, potřebné informace.
Tomu by měla zamezit seniorská obálka, kterou tvoří:
•
plastová obálka s magnetickým proužkem k přichycení na lednici v domácnosti
•
formulář I.C.E. karta s praktickými informacemi o osobě v domácnosti
•
pravidla pro vyplnění
Záchranáři jsou o distribuci obálek do vaší obce informováni a v případě potřeby tak
budou seniorskou obálku ve vaší domácnosti hledat na lednici, aby ji mohli využít při záchraně vašeho života.
Plastová obálka je zdarma k dostání na MěÚ v Kelči. Dostat ji můžete také od
pracovníků vybraných poskytovatelů sociálních služeb (např. z Diakonie ČCE
– středisko ve Valašském
Meziříčí, Diakonie ČCE –
hospic Citadela, Domova
pro seniory Valašské Meziříčí a Charity Valašské Meziříčí).
více info na www.kelc.cz
v rubrice aktuality
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE
Sdružení rodičů a Základní škola Kelč Vás zve na

RODIČOVSKÝ PLES,
který se koná v sobotu
dne 11. ledna 2020 od 20:00 hodin
v Kulturním domě v Kelči.
K tanci a poslechu hraje
hudební skupina Brixen Band Holešov.
Téma: RETRO
Program: vystoupení žáků 7. tříd
Bohatá tombola, chutné občerstvení.
Vstupné 80,- Kč, místenka 20,-Kč
– předprodej v Městské knihovně v Kelči.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Nový rok 2020 přivítáme s dětmi v pondělí 6. ledna a zavzpomínáme si na kouzelný čas
Vánoc. Těšíme se na 5. ročník lyžařského kurzu pro děti, který se za příznivých podmínek
uskuteční v termínu od 6. 1. - 10. 1. 2020. S 26 přihlášenými dětmi budeme jezdit každý den
lyžovat na Troják. Kurz proběhne v lyžařské škole Eskimák, v celkovém rozsahu 12, 5 hod.
V pátek pozveme rodiče na závěrečné závody. Děti, které nebudou jezdit lyžovat, navštíví
kostel sv. Petra a Pavla v Kelči, kde si prohlédnou Betlémy a zazpívají koledy.
Poté už se budeme naplno věnovat zimnímu tématu našeho Školního vzdělávacího programu s názvem „My se mrazu nelekneme, do přírody vyběhneme“. Děti budou pozorovat
změny v přírodě, hádat, co je schované pod sněhem, pod ledem. Když nám bude přát počasí,
půjdeme bobovat do parku. Hry na sněhu nám přináší inspiraci pro zimní výtvarnou tvorbu. Vyrobíme papírové koule, postavíme sněhuláky a také namalujeme obrázky ve sněhu.
Pravidelně budeme sypat ptáčkům zrníčka do nových krmítek na školní zahradě a pozorovat je. Dne 15. ledna přijede za dětmi Hodonínské divadlo s pohádkou „Krtek a kolo“.
Ve dnech 22.1. – 23. 1. proběhnou akreditované projektové dny „Zdraví dětem“. Ve třídě
Koťátek se uskuteční program „Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa“, ve třídě Ježečků „Jak
jel Zdravík do ZOO“ a ve třídě Berušek „Jak se Zdravík skamarádil s jedlíkem“.
Během ledna bude žít naše mateřská škola přípravami na DĚTSKÝ KARNEVAL
a ŠIBŘINKY. Tyto akce se uskuteční v sobotu 1. února 2020 v Kulturním domě v Kelči.
S organizací této akce nám každým rokem pomáhá Sdružení rodičů, které s mateřskou
školou úzce spolupracuje. Chtěla bych poprosit i rodiče, kteří nejsou členy rady SR, aby se
do organizace těchto akcí zapojili. Výtěžek z Karnevalu i Šibřinek jde zpět do pokladny SR
na celoroční akce a dárky pro děti. Také letos osloví zaměstnanci mateřské školy a zástupci
z řad rodičů místní podnikatele s žádostí o sponzorské dary, díky kterým se nám karneval
vždy vydařil k velké spokojenosti. Cenu do tomboly uvítáme od kohokoliv. Všem děkujeme
a srdečně Vás zveme!
Pozvání platí i na večer. Přijďte se s námi pobavit na ŠIBŘINKY – KARNEVALOVOU
ZÁBAVU se skupinou TakzatruP!
Více informací k těmto akcím se dozvíte na plakátech a na webových stránkách.
Mgr. Šárka Janečková, ředitelka Mateřské školy Kelč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Dravci
Dne 4.12. 2019 jsme se vydali s paní učitelkou Fabíkovou „za dravci“, které chovají a o které se starají manželé Orlovi, rodiče naší spolužačky. Pan Orel byl ochotný
věnovat nám svůj čas a ukázat nám je všechny v jejich kráse. Sešli jsme se na poli za
sběrnou, kde nám ukázal sokola stěhovavého a káně. Měl k tomu připravenou i pěknou přednášku, kterou doplnila i paní Orlová. Mohli jsme si vyzkoušet, jaké to je,
12
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když nám sokol přistane na ruce. Zkusila to i paní učitelka, Bára, Lukáš a Pavel. Moc
se nám to líbilo a nejlepší bylo, jak nám káně prolétalo nad hlavou.
PS: Děkujeme mnohokrát manželům Orlovým za jejich ochotu.
Pavel Gába, 7.A

Veletrh strojírenství
Ve čtvrtek 21. 11. jsme se mohli účastnit projektového dne „Strojírenství – naše
priorita“, který se konal na Střední průmyslové škole v Hranicích. Akce svým charakterem připomínala malý veletrh strojírenství – měli jsme možnost poznat různé
firmy a seznámit se s tím, čím se zabývají. Seznámili jsme se také s širokou nabídkou
oborů průmyslové školy. Vyzkoušeli jsme si, co obnáší práce instalatéra, zámečníka,
obráběče kovů i mechanika. Kromě toho, že jsme si udělali představu o již zmíněných povoláních, dovezli jsme si také mnoho reklamních předmětů, a také proto se
nám akce líbila.
Těšíme se na další podobnou akci.
Václav Stříteský, Martin Herman, žáci 8.tř.

Okresní kolo soutěže Bible a my
Dne 29. listopadu 2019 proběhlo na Befarku v Kelči okresní kolo soutěže Bible
a my. Naše škola se podílela na organizaci okresního kola už počtvrté.
Soutěžící, kteří ve školním kole soutěže prokázali své znalosti Bible a umístili
se do třetího místa, měli možnost postoupit do kola okresního. V letošním roce se
školních kol v okrese Vsetín účastnilo celkem 553 žáků. Okresní kolo už testovalo
soutěžící pouze v předem zadaných okruzích:
I. kategorie – Ježíšovy zázraky v Markově evangeliu, II. kategorie – Ester,
III. kategorie – Apoštolové Petr, Jakub a Jan v evangeliích a ve Skutcích apoštolů,
IV. kategorie – Obnova chrámu (Ezdráš + Nehemjáš).
Soutěž probíhala ve dvou kolech. Žáci nejdříve řešili zadaný test, který měl podobnou formu jako testy školních kol. Po vyhodnocení testů, které prováděli učitelé
a kněží, následovalo veřejné finále. V době hodnocení testů žáci posvačili a šli si prohlédnou zdejší základní školu. Veřejné finále probíhalo tak, že nejlepších 6 soutěžících z každé kategorie, tentokrát už v kostele před ostatními soutěžícími, odpovídalo
na otázky a tím ke svým již získaným bodům přidávali další. Tak se rozhodlo, kdo je
nejlepší ze všech. Každý z 6 soutěžících si odnesl nějaký dáreček a první tři i diplom
a hodnotnější cenu, kterou předával P. Jan Bleša a naše paní ředitelka.
Soutěžící z prvních míst jednotlivých kategorií postupují do Ústředního kola,
které proběhne v pátek 20. března 2020 v Olomouci na Cyrilometodějské teologické
fakultě Univerzity Palackého.
A ještě něco ze statistiky: Do soutěže se v našem okrese přihlásilo celkem 10 škol,
z toho 9 základních a 1 střední škola. V Kelči soutěžilo 49 žáků. Žáci z naší školy se
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umístili na těchto místech: v první kategorii Dominik Valíček na 4. místě, v druhé
kategorii Mikuláš Valíček na 3. místě a ve třetí kategorii Lenka Valuchová také na 3.
místě. Všem moc gratulujeme a jsme rádi, že nás žáci výborně reprezentují.
Mgr. Marcela Plesníková a Mgr. Marie Matysková,
organizátorky soutěže za ZŠ Kelč

Olympiáda v českém jazyce – školní kolo
I tato soutěž už má u nás ve škole své nejúspěšnější řešitele. Z třinácti žáků 8. a 9.
ročníku si letos nejlépe vedli Veronika Drajsajtlová a Marek Menšík, dále pak dobrý
výkon podala i Lenka Valuchová (všichni tři jsou z 8. třídy) a Patrik Mašlaň (9. třída). Veronika si své jazykové a komunikační schopnosti ověří v okresním kole, které
se koná v lednu na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.

Vánoční tvoření 8.tř.
V pátek 29.11. jsme měli další třídní akci, tentokrát Vánoční tvoření. Odpoledne po vyučování jsme se sešli ve škole a pustili se do výroby svícnů, věnce, vloček,
sněhuláků, taštiček a jiných dekorací vhodných k prodeji na vánočním jarmarku.
Pak jsme hráli hry a scénky, které jsme si připravili a moc jsme si to užili. Hráli jsme
např. taneční hru s nafukovacím balónkem na noze, při níž cílem bylo vydržet co
nejdéle se svým balónkem, a naopak prasknout balónek protihráčů. Hru hrajeme
často, ale vždy si ji znovu užijeme. Dále jsme např. poznávali písně z filmů a pohádek, hráli „schovku“ a nakonec hru z pořadu Partička s názvem Psychiatr. Byla to
skvělá akce a doufáme, že nebyla poslední za tento školní rok.
Terka Janošcová
a Kačka Pitrunová (8.tř.)

Kateřinský turnaj v miniházené druháků
Družstvo našich druháků s názvem Bílí drápi si poprvé zahráli na opravdovém
turnaji v miniházené na konci listopadu. Tréninky probíhaly pod vedením p. Lišky,
profesionálního trenéra mladých házenkářů, od října. Děti to hodně bavilo a jejich
nadšení hrát na turnaji tomu odpovídalo. Vzhledem k velkému počtu družstev na
turnaji byl pozměněn hrací systém, a to docela znevýhodnilo méně úspěšné týmy.
Naši druháci se ale umístěním netrápili, zažili především atmosféru turnaje a zápasů
a do školy se vrátili velice spokojení a s mnoha novými zážitky.
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Medailová smršť v Bystřici pod Hostýnem
V pondělí 9. prosince se chlapci a děvčata z pátého ročníku zúčastnili tradičního
Mikulášského turnaje v miniházené v Bystřici pod Hostýnem. Na tento turnaj jsme se
průběžně připravovali od začátku školního roku a s postupujícím časem rostlo nadšení
i kvalita hry v obou kategoriích. Turnaj v Bystřici měl nejvyšší úroveň za poslední roky
a úspěchu tak mohl dosáhnout jen tým, který byl vyrovnaný nejen v obranné a útočné
činnosti, ale i na postu brankáře. Na Mikulášském turnaji naši kluci (Draci Kelč) předváděli rychlou kombinační hru se dvěma výraznými střeleckými individualitami v útoku
Adamem Syryčanským (nejlepší střelec našeho týmu s 15 brankami) a Vojtou Stříteským (9 branek). Zápasy „ogarů“ byly velmi dramatické, neboť se skóre přelévalo z jedné
strany na druhou. Bohužel ve čtvrtfinále za stavu 5:6 si Vojta Stříteský podvrtl kotník,
a to znamenalo konec našich nadějí. A tak jsme podlehli Jedovatým škorpionům 9:11.
K lepšímu výsledku nám chyběla kvalitnější obranná činnost, ale přesto jsme s výkonem
chlapců spokojeni, protože na hřišti odevzdali maximum.
V kategorii dívek jsme vytvořili dva týmy (Vosy Kelč a Gejzír Kelč). Dívky Gejzíru
vyhrály ve své kvalifikační skupině oba zápasy, a tak nastoupily v semifinálovém derby
proti druhému týmu kelečských děvčat, která skončila ve své kvalifikační skupině na
druhém místě. Byl to do poslední sekundy velmi vyrovnaný zápas, neboť Vosy srovnaly
na konečných 2:2 dvanáct sekund před koncem. O postupu do finále tak rozhodly až
sedmimetrové hody, ve kterých byly úspěšnější Vosy. Na Gejzír tak zbyl pouze souboj
o 3. místo, ve kterém rozdrtily tým Myšáků 10:3. Tým Vos bohužel nestačil ve finále na
jednoznačně nejlepší tým děvčat z Bystřice (Dračice) a podlehl 15:7. Na závěrečném
vyhlašování výsledků jsme viděli u našich děvčat i slzy štěstí.
I dívkám patří za předvedené výkony a reprezentaci naší školy obrovské poděkování
a věříme, že na tyto úspěchy naše škola naváže i v budoucnu.
Týmy hrály ve složení: Tým chlapců (Draci): Adam Syryčanský, Filip Zábranský, Štěpán Kutálek, Daniel Mareček, Šimon Perutka, Vojtěch Stříteský, Štěpán Škařupa.
Tým děvčat (Gejzír): Tereza Dreschlerová, Gábina Dreschlerová, Tereza Kunovská,
Amálie Machačová, Sabina Tvrdoňová. Tým děvčat (Vosy): Saša Přívratská, Aneta Jiříčková, Bára Plesníková, Agáta Strnadlová, Ester Přaslicová
Mgr. Pavel Faltýnek a Bc. Adam Hrdlička, učitelé TV

Veletrh vědy
Úzká spolupráce se školami v regionu je důležitou součástí naší činnosti v oblasti
vzdělávání. Ani v letošním roce jsme tedy nevynechali účast na stále více oblíbené akci,
která nese název VĚDECKÝ FESTIVAL. Pořádá ho Integrovaná střední škola – centrum
odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky (ISŠ-COP Valašské
Meziříčí). Dle odhadů organizátorů se festivalu letos (4.12.2019) zúčastnilo na 600 žáků
základních škol z Valašského Meziříčí a okolí. Cílem festivalu je nejen představit žákům
školu s jejími studijními obory, ale také zábavnou formou děti zasvětit do oblasti vědy,
techniky, chemie a fyziky. Akce se našim deváťákům opravdu líbila.
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Vánoční jarmark
Naši žáci a jejich rodiče se opět zapojili do příprav na Vánoční jarmark pořádaný
městským úřadem. I letos jsme se rozhodli, že vše, co prodejem výrobků získáme,
věnujeme Dětskému onkologickému oddělení brněnské nemocnice.
Když jsme v pátek 6. prosince odnášeli výrobky do prodejního stánku na náměstí, tak opravdu všech 26 deváťáků mělo co nést, tolik toho děti ve škole nebo doma
s rodiči, popř. rodiče sami, vyrobili. O samotný prodej se velmi svědomitě a zodpovědně postarali letos žáci 8. ročníku.
Neprodalo se sice úplně všechno, ale i přesto je částka, kterou jsme utržili, vysoká, a to skoro 8 tisíc korun. K tomu jsme přidali peněžní příspěvky, které děti přinesly do školy, a celková částka pak činila 12.279 Kč. Celou částku si převzala v sobotu
14. prosince 2019 paní Pavlína Blahová, a to na charitativním vánočním koncertě
v Kulturním domě v Loukově.
Všem, kdo se do této sbírky zapojili, velice děkujeme.

Projektové dopoledne v Hranicích
Dne 6. 12. 2019 se naše 8. třída vydala autobusem na projektový den na SPŠ
v Hranicích. Rozdělili jsme se na dvě poloviny. Naše skupina se zúčastnila projektu
Chemie se nebojíme. Nejprve nám studenti chemického oboru ukázali pár efektních
pokusů – nehořlavý kapesník, peklo ve zkumavce, bengálské ohně, sloní zubní pasta
apod. Poté jsme si i my mohli vyzkoušet ohýbat sklo, barvit plamen kationty kovů
a psát vzkazy neviditelným inkoustem. Bylo to velmi zajímavé a něco nového jsme
se naučili.
Veronika Drajsajtlová , 8.třída
Ti, kteří šli pracovat do dílen, si postupně vyrobili dřevěné klapotky, svícny aj.
výrobky, přitom nám pomáhali studenti ze střední školy a jejich mistr. Práce se nám
dařila a z výrobků, které jsme si pak odváželi domů, jsme měli velkou radost. Celé
dopoledne jsme si opravdu užili a děkujeme paní učitelce Plesníkové a Vozákové za
organizaci této akce.
Lenka Valuchová, 8. třída

Čert a Káča – divadelní představení
Hudební pohádka Čert a Káča se nám velice líbila, byla veselá, vtipná a poučná
zároveň a určitě mezi diváky (žáci 1. -6. třídy) nebyl nikdo, kdo by se nebavil a zároveň nepoučil.
Sabina Vaculová, Klára Zárubová
a Tereza Tomášková ze 6.B
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Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Ve čtvrtek 19.prosince proběhlo v naší škole školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Poprvé tato soutěž u nás proběhla před 5 lety a tehdy se jí zúčastnili jen
3 žáci. Každým rokem se ale přidávají další a letos jich bylo už celkem 16, což vypovídá
o zájmu dětí a také jejich ochotě věnovat studiu anglického jazyka energii a čas. Není
totiž vůbec snadné se na takovou soutěž připravit, témata nejsou jednoduchá a mnozí
by možná měli problém o nich mluvit česky. Soutěž má dvě věkové kategorie: 1. kategorie - 6. a 7. ročník (letos i jedna žačka z 5. ročníku) a 2. kategorie - 8. a 9. ročník.
Žáci jsou testováni v poslechu a ústním projevu (popis obrázku a vylosované
téma). Pro žáky (i nás učitele) je soutěž obtížná také pro svou časovou náročnost (letos to byly téměř 4 hodiny). Děkujeme všem zúčastněným za jejich odvahu do toho
jít a povzbuzujeme i ostatní žáky, ať to třeba také zkusí.
Z každé kategorie postupuje vítěz do okresního kola, které se bude konat v únoru
ve Valašském Meziříčí.
Výsledky soutěže:
1. kategorie: 1. místo - Adam Hegar (7.B)
2. místo - Vu Nguyen Khoi (6.B)
3. místo - Aneta Jiříčková (5.A)
2. kategorie: 1. místo - Antonín Jiříček (9. tř.)
2. místo - Patrik Mašlaň (9. tř.)
3. místo - Vít Chramosta (9.tř.)
Za učitele angličtiny K. Fabíková

Zvonkování 2019
Naše tradiční předvánoční akce měla letos
několik nej … . Především se poprvé konala
zatím v nejvhodnějším a nejlepším prostředí,
a to v sále kulturního domu (důstojné a příjemné prostředí, výborná akustika posílená kvalitním ozvučením aparaturou a prostorovými
mikrofony), dále se jí zúčastnilo zatím nejvíce
účinkujících – celkem 114 (z 4.,5.,6.,7.,8. a 9.
ročníku) a program vidělo asi zatím nejvíce diváků. Ze všeho výše uvedeného máme velkou
radost, ale především nás těší to, jak se celá
akce vydařila, jak byly děti šikovné při přípravě a pak i při vystoupení a jakou radost to udělalo jejich rodičům, prarodičům, kamarádům.
Mgr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitelky ZŠ
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SPORT

Kuželky
Zlínsky krajský přebor
22. listopadu se s námi přijela utkat TJ Gumárny Zubří. Bohužel k jejich smůle, nikdo
z nás nezaváhal a tento duel skončil výhrou pro kelečské kuželkáře 8:0. Nejlepším hráčem
se stal Pavel Chvatík (466 kuželek).
29. listopadu se odehrál náš historicky nejlepší zápas podle počtu sražených kuželek.
Tento rekord (2806 kuželek) jsme zahráli na kuželně v Bojkovicích, kde se nám vždy dobře
hraje. Pro bojkovickou neobyčejně padavou kuželnu to byl rekord. Vyhráli jsme 7:1 a hned
prvních pět hráčů zahrálo své letošní nejlepší náhozy. Navíc se dva naši nejlepší hráči dostali do nejlepší šestky kola.
Hody vypadaly následovně:
1. Antonín Plesník
456 kuželek
2. Petr Pavelka
471 kuželek
3. Pavel Chvatík
489 kuželek
4. Zdeněk Chvatík438 kuželek
5. Miroslav Pavelka
487 kuželek
6. Tomáš Vybíral 465 Kuželek
Po této výhře se Pavel Chvatík ujal vedení tabulky průměru hráčů a Kelč se dostala na
druhé místo v tabulce.
6. prosince bylo v naší kuželně opravdu živo. Bylo to hlavně dáno příjezdem soupeřů
z Valašského Meziříčí „C“, ale navíc se na nás přijelo podívat družstvo z Přerova, které
následně pokračovalo na místní zabíjačku. Zpět tedy k zápasu. Hned první hrou jsme se
ujali vedení o čtyřicet kuželek, které po druhé hře lehce kleslo. Nicméně zbytek hry už jsme
nekompromisně kontrolovali a soupeře už jsme nenechali uhrát ani kuželku navíc. Nejlepším hráčem zápasu se stal Antonín Plesník (462 kuželek) a zápas pro nás skončil výhrou
7:1. Do jarní části nastoupíme tudíž z těsného prvního místa tabulky, protože stejný počet
bodů jako my mají i týmy: TJ Valašské Meziříčí „B“, TJ Slavia Kroměříž, KK Kroměříž, KK
Camo Slavičín „A“.
Další zápasy:
10. 01. 2020 pá 17:00
18. 01. 2020 so 16:00
31. 01. 2020 pá 17:00

TJ Kelč
KK CAMO Slavičín B
TJ Kelč

–
–
–

SC Bylnice
TJ Kelč
TJ Zbrojovka Vsetín B

Výlet za obhajobou
13. prosince se kelečští kuželkáři vydali za spřáteleným týmem Praga Praha. Ráno
toho dne jsme se setkali v Hranicích na Moravě na vlakovém nádraží a vydali se vlakem
do Prahy. Po tříhodinové jízdě jsme se ocitli v našem hlavním městě, kde se k nám přidal
člen týmu Tomáš Vybíral. Po krátké projížďce i procházce Prahou jsme dorazili do kuželny
Tj Praga Praha. Na první pohled se jevila, že už toho docela zažila, avšak podle sražených
kuželek to byla neobyčejně padavá kuželna. Stejně jako při zápase v Kelči jsme hráli systé18

leden 2020

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

mem sedm proti sedmi. Náš tým v dobré formě a náladě nedal soupeři velkou šanci svou
porážku z Kelče napravit, a tak výhra byla naše 5:2 a navíc o 170 kuželek k dobru. Na závěr
společného večera (spíš velmi brzy ráno) jsme si mezi sebou vyměnili podepsané kuželky
a popřáli si mnoho zdaru do druhé půlky sezóny. Další den ráno jsme se vydali po památkách Prahy a odpoledne sedli do vlaku a uháněli směrem domů.
Zdeněk Chvatík

Futsal Amatér Komárovice
4. kolo Hustopeče
Amatér : GT Trojanovice 8:5 (2:4). Kuchař 3, Křenek 2, Lasovský 2, Hrdlička
V GT hraje několik borců se zkušenostmi z 1. ligy, což je znát na herním projevu, kdy
mají skvělou defenzívu a smrtící brejky. V 1. půli dlouho držíme míč, GT stačí postavit
obranné bloky. Druhý poločas zrychlujeme rozehrávku a pohyb a soupeř se dostává pod
tlak, otáčíme skóre a výhra je naše.
5. kolo Opava
Medvědi Malé Hoštice : Amatér 9:5 (2:0). Nehyba 3, Hrdlička, Kuchař
Medvědi se netají ambicemi na postup, nám se utkání příliš nepovedlo. Domácí dokonale využili rozměry haly.
6. kolo Hustopeče
Amatér : SK Krmelín 4:0 (0:0). Nehyba 2, Žingor, Lasovský
Celý zápas jsme měli více ze hry, v 1. půli nás podržel několika zákroky Tomečka,
naše šance pochytal brankař SK. Čekání na gól jsme ukončili hned v první minutě 2.
poločasu proměněným trestným kopem, pak už jsme si zápas pohlídali.
7. kolo Orlová
Oskarol Orlová : Amatér 8:7 (6:1). Bezděk 2, Kuchař 2, Lasovský 2, Hrdlička
Utkání jsme si prohráli v během prvních 7 minut, stav 4: 0 vypadal na velký debakl,
od 10. minuty se dostáváme do hry, ale šance trestuhodně pálíme. Druhý poločas jsme
jasně ovládli, 4 minuty před koncem snižujeme na jednobrankový rozdíl, šancí jsme si
vypracovali dost, ale selhali jsme v koncovce.
Amatér B
5 a 6 kolo Zubří
Amatér B : Torpex Rožnov 4:4 (2:0). Plesnik 2, Burda, Jiříček
Torpex z minima vytěžil maximum, svých několik šancí využil. Celý zápas jsme byli
lepším týmem, ale nastřelená břevna se nepočítají a těch bylo pět.
Jethro Zašová : Amatér B 3:1 (1:0). Pitrun
Vyrovnané utkání, zápas rozhodly chyby a těch jsme udělali víc.
František Foukal
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ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Podzim a předvánoční čas v Komárovicích
Drakiáda
Na sobotu 12. října byla naplánována drakiáda. Pouštění draků, podzimní sychravé
počasí – uvaříme teplý čaj, pro dospělé s rumem, opečeme si špekáčky, připravíme něco
dobrého pro mlsné jazýčky, tak takový byl plán a představa. Skutečnost však byla úplně
jiná. Sluníčko pálilo o sto šest. Přítomní si svlékali mikiny a dalo se sedět v tričku. Místo
čaje by byla na místě chlazená limonáda. Odpoledne to však nezkazilo, draci lemovali
oblohu i tak. Kdo byl hladový, nebo měl chuť, opekl si ještě jeden z posledních letošních
špekáčků.
Za Osadní výbor Eva Foukalová
Zájezd do vinného sklípku
V sobotu 23. listopadu hasiči zorganizovali zájezd do vinného sklípku v Čejči.
Po vydání pozvánek byla místa v autobusu obsazena téměř okamžitě. Nakonec z důvodu nemocí neodjížděl plný autobus. Asi nikdo ze zúčastněných nezapomene na
obrovskou porci jídla, kdy jsme dostali každý na talíři snad půlku kuřete. Možná ani
nemáme zážitek z degustace vína, ale z toho, jak jsme se přejedli.
Rozsvícení vánočního
stromku a Mikuláš
V pátek 6. prosince jsme
se v Komárovicích sešli na
okraji vesnice a průvodem
světýlek jsme se společně
prošli k vánočnímu stromku,
abychom jej všichni společně pro letošní rok rozsvítili. Stromeček se rozsvítil
v 17:00 hodin, a to byl pokyn
pro Mikuláše s jeho družinou, že už může konečně letos děti v Komárovicích taky
navštívit, což se taky stalo.
Čerti si nakonec neodnesli
ani jedno dítě, uvidíme, co
příští rok. Celý podvečer se
nakonec protáhl do docela pozdních hodin. Těšíme se na příští rok a třeba se jednou
dočkáme zase i toho sněhu, který dodá to pravé předvánoční kouzlo. Tato akce proběhla ve spolupráci s osadním výborem.
20
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Vánoční tvoření
Následující sobotní odpoledne 7. prosince jsme strávili v zasedací místnosti obecního domu při tvoření vánočních ozdob, dekorací a svícnů. Akce byla původně plánována
jako akce pro ženy, nakonec se jí však zúčastnil nejeden muž, což nás moc těší. Jednalo
se o první akci tohoto druhu a myslíme, že se moc vydařila, takže určitě nebyla poslední.
Tímto bych ještě jednou ráda poděkovala Petře Müllerové, která se podílela velkou
mírou na realizaci, taky inspiraci a svým citem pro umění zanechala velkou stopu.
Rádi bychom za celé SDH Komárovice poděkovali všem, kteří se podílí na činnosti
sboru. Ať už se podílíte čímkoliv – DĚKUJEME. Velké poděkování patří i nečlenům,
kteří nám moc pomáhají a není Vás málo.
Za SDH Komárovice Eva Foukalová

RŮZNÉ

OSLAVY 30 LET SKAUTINGU V KELČI
Pro ty, kteří toho o Skautu, skautingu mnoho neví, něco málo k jeho historii. Jeho
zakladatelem byl angličan Robert Baden-Powell, který v roce 1907 uspořádal první
skautský tábor v Anglii na ostrově Brownsea pro 20 chlapců. Po úspěchu prvního tábora
začíná Baden Powell psát novou příručku. Vychází Scouting for boys. Skautská výchova
od počátku vedla k čestnosti, úctě k hodnotám a lásce k přírodě.
Zakladatelem skautingu u nás byl profesor A. B. Svojsík. V roce 1912 vychází jeho
kniha Základy junáctví a v červenci téhož roku začíná první skautský tábor nedaleko
hradu Lipnice s třinácti chlapci. První tábor skautek se koná v roce 1915 u Živohoště.
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Skauting to však u nás nemá jednoduché. Poprvé je organizace zrušena rozhodnutím
K. H. Franka z 28. října 1940. Po obnovení činnosti Skautu v květnu 1945 je v roce 1950
rozpuštěn. Znovu je obnoven 29. března 1968, ale po krátkém oživení jeho činnosti je
v roce 1970 komunistickým režimem znovu zakázán. Více než 700 skautů položilo za
skautské ideály život nebo bylo internováno ve vězení. Po sametové revoluci v roce 1989
je opět obnovena činnost skautské organizace a 28. prosince téhož roku jsou schváleny
stanovy organizace Český Junák – svaz skautů a skautek.
V letošním roce si připomínáme 30 let od obnovení skautingu v Kelči. V prosinci
roku 1989, krátce po sametové revoluci, už v době svobody, se sešli br. Mašlaň a br. Žalmánek u br. Jiřího Krumpholce ve Valašském Meziříčí, kde proběhla první koordinační
schůzka obnoveného Junáka. Následně se bývalí členové kelečského Junáka ve složení br.
Antonín Mašlaň, br. Antonín Vykopal, br. Vladimír Žalmánek a br. Antonín Pavelka na
první schůzce dohodli na obnovení činnosti Junáka v Kelči. Náčelníkem střediska se stal
br. Antonín Mašlaň a jeho zástupcem br. Antonín Vykopal. Postupně se rozběhla činnost
skautského střediska jeho oddílů, družin, rojů a smeček. V roce 1991 se stal náčelníkem kelečského střediska bratr Vladimír Žalmánek. Po něm, v roce 2007 převzal funkci
náčelníka br. Jiří Hlavica, který středisko vede až do dnešních dnů. Naším střediskem
prošlo více než 500 chlapců a děvčat. Bylo uspořádáno 29 skautských táborů, kterých se
zúčastnilo celé středisko, a velké množství víkendových a jiných akcí.
V neděli 1. 12. 2019 byl pro naše skautské středisko velký den. Oslavovali jsme 30.
výročí obnovení činnosti skautingu v Kelči. Oslavy byly zahájeny v kostele sv. Petra a
Pavla v 10 hodin slavnostní mší svatou. I když teplota nepřála vyhrnutým rukávům košil
a holým kolenům, přesto se před kostelem shromáždilo kolem 70 skautů a skautek v kroji
různých věkových kategorií. Mezi účastníky mše svaté bylo mnoho skautských příznivců
a také hosté z Okresní rady Junáka. Mše svatá byla obohacena skautskými lektory liturgických textů, slavnostními přímluvami a obětním průvodem. Při pohledu na zúčastněné bylo poznat, že přednesené myšlenky vedly mnohé přítomné k dojetí a otevření srdce.
Po mši svaté jsme se průvodem přesunuli ke skautské klubovně za KD, kde proběhl
slavnostní nástup. Slova se ujal bývalý náčelník střediska br. Vladimír Žalmánek. Vzpomněl začátky skautování konce 60. let, tehdejší činovníky, především bratra Antonína
Mašlaně a bratra Antonína Vykopala. I když dvacet let Skauting neexistoval, přesto dřímal v lidech a tehdejších vlčatech a skautech, kteří v roce 1989 společně obnovili Skauting
v Kelči. Nikdo netušil, jak dlouho bude svoboda existovat, přesto jejich nadšení obnovit
skautskou myšlenku zvítězilo. Na nástupu bylo veřejně poděkováno všem nadšencům a
činovníkům z 90. let, kteří přispěli k fungování skautingu v Kelči. A pokud nebylo slyšet
nějaké významné jméno, nebylo to úmyslné. Je opravdu neuvěřitelné, kolik chlapců a
děvčat skautingem v Kelči prošlo. Po projevu bratra Žalmánka došlo ke slavnostnímu
předání zlaté skautské medaile Zlínského kraje za zásluhy o skauting. Medaile byla předána zástupci Okresní rady Junáka bratru Vladimíru Žalmánkovi za jeho neúnavnou
práci, nasazení a obětavost pro skautské hnutí, která ho stále provází. Tato medaile byla
v našem kraji udělena vůbec poprvé. Po udělení medaile bylo br. Žalmánkovi několikrát
provoláno skautské „umí“ a sklidil dlouhotrvající potlesk.
Pak následoval oběd pro zakládající a současné skautské činovníky. Odpolední program byl zahájen ve 14 hodin v Hasičském domě pro všechny skauty a jejich příznivce.
Byly zde vystaveny střediskové a oddílové kroniky, fotografie z táborů a akcí pořádaných
22

leden 2020

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

střediskem, zhlédli jsme filmové útržky z táborů a akcí pro Kelč, … Během programu
hrála a zpívala skautská hudební skupina Šum prérie, která nás vždy doprovázela při
táborácích a na táborových country tancích. Chvilkou ticha jsme vzpomněli na ty, kteří
již mezi námi nejsou…. Bratr Vladimír Žalmánek poté převzal dar od střediska – skautskou dřevořezbu, která mu bude navždy připomínat to, co pro skauting v Kelči udělal a
co pro nás, skauty, znamenal... Na závěr jsme promítali film o formování Skautingu po
roce 1989.
Velikou radost nám udělalo množství lidí, bratrů a sester, kteří se sešli nad kronikami
a fotkami. Někteří se i třicet let neviděli a zavzpomínali na skautské časy, a to vše v krásném, příjemném a skautském pohodovém duchu….
Hanka Stromšíková a Staňa Hlavica

Mary’s Meals
Na Vánočním jarmarku v Kelči v pátek 6. prosince 2019 se do zapečetěné kasičky
MM vybralo 3 901 Kč. Tato částka po celý školní rok nasytí 9 dětí v místě vzdělávání.
Česká republika podporuje projety školního stravování v jihoafrické Malawi, která patří k jedněm z nejchudších zemí světa.
Všem podporovatelům upřímně děkujeme. Poděkování patří také obětavým dobrovolníkům a skautům, kteří pomáhali s šířením myšlenek Mary’s Meals. Více informací na www.marysmeals.cz.
Radostné Vánoce a pokojný nový rok 2020 všem lidem dobré vůle.
Ing. Drahomíra Holubová,
dobrovolnice MM
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Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kelč informuje
1) Termíny pro vrácení MP povolenek 2019:
10. ledna 2020 – pátek
od 16:00 - 16:45
19. ledna 2020 – neděle
od 08:30 - 11:00
2) Termíny prodeje členských známek a povolenek na rok 2020:
19. ledna 2020 – neděle
od 08:30 - 11:00
28. února 2020 – pátek
od 16:00 - 18:00
20. března 2020 – pátek
od 16:00 - 17:30
Podrobnější informace k výdeji povolenek (ceník, podmínky výdeje) naleznete na
webových stránkách města Kelč: https://www.kelc.cz/volny-cas/spolky-organizace/mo-crs-kelc/ nebo ve vývěsce u Hasičského domu.
3) Členská schůze: pátek 20.března 2020 od 18:00, Hasičský dům Kelč.
Pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost po celý rok 2020 přeje za výbor MO Kelč
Ing.Jaroslav Orel

Ruty Šuty se zúčastnili velké soutěže i projektu
Ježíškova vnoučata
Taneční soubor Ruty Šuty Kelč má za sebou náročný konec roku. Od začátku školního roku se tanečníci pilně připravovali na velkou soutěž – Pardubickou Ryengli, která proběhla poslední listopadový víkend v Pardubicích. Soutěžit se vypravily všechny
čtyři věkové kategorie s celkem sedmi choreografiemi.
Nejmladší svěřenci trenérky Veroniky Jandové si velikou soutěž vyzkoušeli poprvé
a hned si domů odvezli krásný pohár. S choreografií Kloboučníci a panenky se umístili
na třetím místě. Prostřední skupinka si v kategorii country show vytančila páté místo
díky své choreografii Spím v obilí, nejstarší tanečníci pak s tancem No inspiration
skončili osmí.
Poprvé si naši tanečníci vyzkoušeli, jaké to je soutěžit v kategorii line dance, a dokonce se nebáli ani účasti v cloggingové kategorii, kde na ně čekala opravdu veliká
konkurence. I když nedosáhli na nejlepší hodnocení, nemají se za co stydět. Choreografie Castle on the hill si odvezla šesté místo, odvážné cloggerky s tancem Sailor skončily rovněž šesté.
Dospělý soubor se Pardubické Ryengle účastní pravidelně, letos však premiérově
s valčíkovou choreografií. Ta v kategorii hlavní country skončila na jedenáctém místě,
v kategorii show se pak dospěláci umístili na místě šestém.
Na Ryengli vždy panuje skvělá atmosféra, která samozřejmě vtáhla všechny naše
tanečníky. Ti si kromě tanečních zkušeností a nových inspirací odvezli i hromadu
skvělých zážitků. Motivace, kterou na soutěži získali, již teď přináší své ovoce, taneční24
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ci trénují o sto šest. Kromě pátečních tréninků přibyly také tréninky pondělní, někteří
navíc o víkendech dojíždějí s vedoucím Karlem Tvrdoněm na tréninky spřízněného
tanečního souboru Montana do Horního Benešova u Opavy.
Kromě soutěžení a tréninků čekala na tanečníky před Vánocemi ještě jedna milá
povinnost. Ruty Šuty se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata, aby splnili přání seniorům z pečovatelského domu Dotek ve Vizovicích. Ti si v rámci projektu, který již
čtvrtým rokem pořádá Český rozhlas, přáli ukázku country tanců a společné zpívání
trampských a country písní. Přání jako ušité na míru pro Ruty Šuty vedoucí souboru
ihned zarezervovali. Dva dny před Štědrým dnem se pak nejstarší skupina spolu se
svými vedoucími vypravila do Vizovic, kde klientům pečovatelského domu zpříjemnila adventní odpoledne a předala tak vytoužený vánoční dárek.
Veronika Ježíková,
vedoucí tanečního souboru

25

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

leden 2020

Poradna Mojra.cz
Špatné sousedské vztahy a jak je řešit
Rušení nočního klidu, hustý kouř z komínu, sousedovy slepice, které vám neustále
přelétávají přes plot a hrabou záhony, štěkot psa, stínící stromy, padající ovoce na vaši
zahradu, parkování sousedova auta před vašimi vraty, hlučné návštěvy… To je jen pár
situací, kvůli kterým vzniká mezi sousedy zlá krev.
Jak se říká, sousedy si člověk nevybírá. S některými vyjdete po dobrém, s jinými ne.
Když se na různé sousedské spory podíváme z pohledu psychologa, záleží hodně na
povaze daného člověka. Obvykle se lidé zvládnou domluvit na kompromisu, temperamentnější jedinci však dokáží z maličkosti udělat velkou aféru. Otázkou je, zda jejich
jednání souvisí s nějakou umanutostí, nebo zda již nejde o problém psychického rázu.
Jednání se sousedem, který má, řekněme, výraznou povahu, je velmi těžké. Klasické
metody jako domlouvání a hledání kompromisů na něj nepůsobí. Na druhou stranu
se mohou minout účinkem i udání a stížnosti. Těmto lidem totiž jakýkoliv boj nalévá
sílu do žil, možná ve svém jednání spatřují nějaký vyšší cíl, nebo jim jde prostě jen
o princip? Těžko říct.
Jak tedy sousedské spory nejlépe vyřešit?
Tuto otázku není s ohledem na jedinečnost každého případu lehké zodpovědět.
Jakožto psycholog vám mohu doporučit zejména zachovat klid. Pravdou je, že v afektu
člověk často jedná zbrkle, řekne a udělá i to, co by s čistou hlavou neudělal. Základem
úspěchu je nicméně komunikace, a právě na té to často vázne. Chcete-li se se sousedem
domluvit, zvolte pro diskuzi nejlépe nějakou neutrální půdu, ať už kavárnu, restauraci
apod. Přece jen mezi lidmi budete více schopni krotit své emoce než při rozhovoru přes plot zahrady. Také doporučuji se předem připravit, zkuste si sepsat v bodech,
co vám konkrétně vadí a jak si představujete řešení, respektive jaké máte požadavky.
Snažte se neskákat do řeči, nezvyšovat hlas, argumentujte a umožněte to i sousedovi.
Vyslechněte si všechny sousedovy argumenty a zkuste se na celý problém podívat také
z jeho úhlu pohledu. Mělo by jít o debatu, jejímž výsledkem bude oboustranně přijatelný kompromis. Zkuste vše vnímat ne jako boj, ve kterém musíte vyhrát, ale jako
obchodní transakci, která má uspokojit obě strany.
Pokud domluva se sousedem není možná, můžete ho písemně vyzvat, aby přestal
omezovat vaše práva. Jestliže ani toto nepomůže, doporučuji vyhledat právníka a poradit se s ním o dalších krocích, které můžete podniknout. Pakliže se rozhodnete řešit
spor soudní cestou, určitě si sežeňte co nejvíce důkazů (fotky, video, svědectví, dopisy
apod.). Boj se sousedy je často velmi náročný časově, finančně, ale i psychicky a musí
být individuálně posuzován případ od případu.
PhDr. Michaela Miechová,
psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
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POZVÁNKA NA VÝROČNÍ
VALNOU HROMADU
Vedení SDH Kelč si vás dovoluje pozvat na Valnou hromadu,
která se koná dne 10. 1. 2020 v 18:00 hodin v hasičském domě.
Letošní Valná hromada je volební! Účast všech členů je nutná!
Těšíme se na vaši účast.
Za vedení SDH Kelč Jaroslav Staša, starosta

Poděkování
Dne 23.12.2019 došlo v našem domě k tragické události. Děkujeme
Tomáši Rychtárovi za okamžitou první pomoc, likvidaci požáru a
záchranu životů.
Dále pak děkujeme všem záchranným složkám, starostovi, přátelům, sousedům, občanům i panu faráři za veškerou následnou
pomoc při záchraně a dalších úkonech nezbytných v této situaci.
Upřímně děkujeme za podporu, ať už osobní, materiální nebo psychickou.
Vaše činy a slova podpory jsou pro naši rodinu v těchto nesmírně
těžkých chvílích velkým povzbuzením.
Rodina Klvaňova, Skýpalova a Jiříčkova
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Emil Kutálek
František Kuchař
70 let
Eliška Beková
Bohuslava Pavlištíková
Anna Pavelková
75 let
Marie Suchánková
Pavel Jiříček
80 let
František Rachůnek
Jaroslav Tvrdoň
Bohumil Hlavica

Kelč
Kelč

Kelč
Kelč
Kelč

Kelč
Kelč

88 let
Jaromír Plesník

Komárovice

89 let
Marie Novosádová
Jan Kohn
Jan Vaculík

Němetice
Kelč
Kelč

90let
Marie Jiříčková

Kelč

95 let
Anna Pavlíková

Komárovice

Babice
Kelč
Kelč

Narození
Eliška Klvaňová
Rebeka Šatánková

Kelč
Kelč - první občánek roku 2020

Úmrtí
Jaroslav Klvaňa

51 let

Kelč

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj vydává Město Kelč, Kelč 5, 756 43
Kelč, IČO:00303925. Číslo registrace MK ČR E 13253. Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce,
v nákladu 1000 ks. Řídí redakční rada, vedoucí Anna Schillingová, Kelč 291. Písemné příspěvky
posílejte na Městský úřad v Kelči nebo na adresu schybolova@kelc.cz, telefonické dotazy na tel.
571 665 910-913 nebo vedoucí redakční rady. Foto: archiv MěÚ Kelč. Sazba a tisk: Tiskárna Brázda
www.TiskarnaBrazda.cz. Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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